
Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 110/10)

Numer środka pomocy XE 10/07

Państwo członkowskie Królestwo Niderlandów

Region Provincie Noord-Brabant

Nazwa programu pomocy Call-center voor arbeidsgehandicapten; Teleteam BV te Roosendaal

Podstawa prawna Volgens AWB (art. 4:23 lid 3 sub d) en provinciale ASV (art. 33)

http://wettenbank.sdu.nl/wettenbank.sdu.nl/demo/awb_main.html

http://www.brabant.nl zoekwoord „subsidieverordening”

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy 150 000 EUR w 2007 r.

75 000 EUR w 2008 r.

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-5 i
art. 5 i 6 rozporządzenia

Tak

art. 5: — rekrutacja pracowników znaj-
dujących się w szczególnie nieko-
rzystnej sytuacji i niepełnosprawnych
14,2 % podzielone na lata 2007 i
2008

Data realizacji 28.2.2007

Czas trwania programu pomocy Do 31.12.2008

Cel pomocy Art. 4: tworzenie zatrudnienia —

Artykuł 5: rekrutacja pracowników
znajdujących się w szczególnie nieko-
rzystnej sytuacji i pracowników
niepełnosprawnych

Tak

Projekt ma na celu pomoc grupie 136
osób o stwierdzonej niezdolności do
pracy w zdobyciu stałej pracy w
pełnym wymiarze godzin w przedsię-
biorstwie (centrum obsługi telefo-
nicznej). Ogłoszenie metod, treści,
postępów i wyników programu może
w znacznym stopniu przyczynić się do
osiągnięcia korzyści ubocznych.

Przedsiębiorstwo działa na zasadach
komercyjnych: Teleteam BV, Postbus
1824, 4700 BV Roosendaal. Koszty
projektu wynoszą 1 584 466,93 EUR
ogółem, z czego około 922 000 EUR
przeznaczone jest na dostosowanie
stanowisk pracy, 450 000 EUR na
pokrycie strat z tytułu spadku produk-
tywności, a pozostałe koszty dotyczą
komunikacji, rekrutacji i selekcji oraz
zarządzania projektem.

Pozostałymi jednostkami udzielającymi
pomocy są gminy oraz Instytut Wyko-
nawczy Ubezpieczeń Pracowniczych
(Uitvoeringsinstituut Werknemersverzeke-
ringen). Przedsiębiorstwo samodzielnie
ponosi 50 % kosztów.

Art. 6: zatrudnienie pracowników
niepełnosprawnych

—
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Sektory gospodarki wszystkie usługi (1) Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Nederland
Tél. (31-7) 681 28 12
Site Internet: www.brabant.nl
E-mail: info@brabant.nl

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego i innych sektorów, które podlegają specjalnym zasadom określonym w rozporządze-
niach i dyrektywach regulujących pomoc państwa w ramach sektora.

Numer pomocy XE 13/07

Państwo członkowskie Węgry

Region Dél-alföld

Nazwa programu pomocy Támogatási program Békéscsaba Megyei Jogú Város foglalkoztatási helyzetének
javítására — 2007

Podstawa prawna 124/2007. (III.29.) közgy. hat.

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,152 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-5 i art. 5 i 6 rozporządzenia

Data realizacji 1.4.2007

Czas trwania 31.12.2007

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia

Sektory gospodarki Wszystkie sektory Wspólnoty (1) kwalifikujące się do pomocy w zakresie zatrud-
nienia, — Inne

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
H-5600 Békéscsaba
Szent István tér 7.

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego i innych sektorów, które podlegają specjalnym zasadom określonym w rozporządze-
niach i dyrektywach regulujących pomoc państwa w ramach sektora.
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